
 
 
 

 
 

Göteborgs universitets studentkårer | Box 133 | 405 30 Göteborg 
www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031-786 56 40 

Protokollsbilaga 3B 
Stym 2014/15:03 §2.1 

 Sida 1/2 

  2014-11-13 
  

ARBETSORDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITETS 
DOKTORANDKOMMITTÉ (GUDK) 

 
 
Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK) är en kommitté inom 
Göteborgs universitets studentkårer (GUS) och regleras ytterst av GUS 
stadga som fastställs av GUS styrelse. 
 
Kapitel 1 VERKSAMHET 
 

1.1 GUDK verkar främst på central nivå inom Göteborgs universitet 
men kommittén bör följa utvecklingen inom forskarutbildningen 
på alla nivåer inom universitetet och nationellt. 

 

GUDK bör även följa arbetet i GUS och andra organ med betydelse 
för studentinflytandet.  

 

1.2 GUDK fungerar som beredande och rådgivande organ till GUS 
styrelse men kan också driva frågor och uttala sig i eget namn i 
frågor som rör forskarutbildningen.  

 

1.3 GUDK bör ha nära kontakt med GUS styrelse och presidium. 
Kommittén är ständig adjungerad till GUS styrelses möten och 
GUS presidium har rätt att närvara vid GUDKs möten. 

 

1.4 GUDK bör aktivt rekrytera doktorandrepresentanter till GUS och 
organ inom universitetet.  

 
 
Kapitel 2 SAMMANSÄTTNING 
 

2.1 Varje ledamots mandatperiod bestäms av respektive  
 doktorandråd. 
 

2.2 Varje av Göteborgs universitet, godkänd studentkår har rätt att 
 adjungera en person till GUDKs möten. 
 
2.3  GUS studentombud och student/doktorandombud som verkar vid 

någon av GUS medlemskårer är ständigt adjungerade till GUDKs 
möten. 
 

2.4  GUS presidium är ständigt adjungerade till GUDKs möten. 
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Kapitel 3  PRESIDIUM 
 

3.1  Presidiets mandatperiod är ett år med start 1/7 och avslut 30/6. 
 

 

3.2  GUDKs ordförande företräder kommittén och är den som  
 främst håller i kontakterna med universitetet, GUS och andra            
 aktörer. 
 

3.3  GUDKs ordförande och vice ordförande har ej rösträtt i egenskap      
 av presidial. 
  

 Presidial kan samtidigt vara ett doktorandråds ordinarie ledamot    
 eller suppleant. Är detta fallet har presidialen rösträtt i egenskap 
 av doktorandrådsrepresentant. 

 

3.4 Vid lika röstetal vid beslut har GUDKs ordförande utslagsröst.   
  
 

3.5 GUDK förordar ordförande och vice ordförande till kommittén och  
 kan, om så önskas, ta hjälp av GUS valberedning inför detta 

förordande.  
 

3.6 GUS styrelse fastställer val av ordförande och vice ordförande för 
GUDK. 

  
 
Kapitel 4 SAMMANTRÄDEN 
 
4.1 GUDK bör sammanträda så pass ofta att de kan fullfölja sin  
 uppgift, dock minst tre gånger per termin.  
 

4.2 GUDKs ordförande leder, med hjälp av vice ordförande, 
 kommitténs arbete och ansvarar för att kallelse och förslag till  
 dagordning kommer ledamöterna och de ständigt adjungerade  
 tillhanda senast sju (7) dagar innan kommitténs möten. 
 

4.3 Vid beslut ska beslutsunderlag vara ledamöterna och de ständigt 
adjungerade tillhanda senast två (2) arbetsdagar innan 
sammanträdet.  

 

4.4  Protokoll förs vid varje möte av en sekreterare som utses av  

 kommittén på ett (1) eller ett halvt (1/2) år, eller så cirkulerar 
 uppgiften bland kommitténs ledamöter. 
 

4.5  Suppleant som vid sammanträdet inte ersätter ordinarie ledamot 
och av GUDK adjungerade personer har rätt att delta i 
doktorandkommitténs sammanträden. De har förslagsrätt och 
yttranderätt, men ej rösträtt. 
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